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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ 
Бєляєва О., Скрипнікова Т., Хміль Т. 
Полтавський державний медичний університет 

Проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних дослідників на інтерактивне навчання. Коротко схарактеризо-
вано основні інтерактивні технології, поширені в освітній практиці. У висновках зазначається, що щонайширше 
використання інтерактивних технологій у навчальному процесі в медичних університетах ‒ необхідна умова підго-
товки конкурентоспроможних фахівців у галузі охорони здоров’я на додипломному та післядипломному етапах, а 
також у процесі подальшого безперервного професійного розвитку лікарів. Визначальною характеристикою інтер-
активного навчання є творче, постійне й ефективне спілкування між суб’єктами освітнього процесу та наявність 
конструктивного зворотного зв’язку між ними. Основні переваги інтерактивного навчання полягають у можливос-
ті: нівелювати протиріччя між мотивацією та стимуляцією в процесі навчання, статичним і динамічним навчанням; 
формувати в майбутніх лікарів усвідомлення важливості й цінності різних видів спілкування; моделювати профе-
сійні ситуації при розв’язанні яких студенти демонструють набуті знання, уміння і навички в невимушеній, психо-
логічно комфортній атмосфері, що спонукає їх до активної участі на всіх етапах інтерактивного заняття; 
розв’язувати реальні кейси з медичної / стоматологічної практики; впроваджувати формувальне (формативне) 
оцінювання; регулювати міжсуб’єктні взаємини в навчальному процесі; формувати в осіб, що навчаються, клінічне 
мислення, уміння обґрунтовувати власну думку та здатність відстоювати власну позицію, критично оцінювати 
прийняті та пропонувати альтернативні рішення, навички командної діяльності, комунікативну культуру, позитив-
ну мотивацію, упевненість у собі.  
Ключові слова: медична освіта, інтерактивне навчання, суб’єкти освітнього процесу, спілкування.  

INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION  
AS A TOOL FOR TRAINING A COMPETITIVE SPECIALIST 
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The article analyzes the views of Ukrainian and foreign researchers on interactive learning. The main interactive tech-
nologies common in educational practice are briefly characterized. The conclusions state that the widest possible use of 
interactive technologies in the educational process at medical universities is a necessary condition for the training of 
competitive specialists in the field of health care at the undergraduate and postgraduate stages, as well as in the process 
of further continuous professional development of doctors. A defining feature of interactive learning is creative, constant 
and effective communication between the subjects of the educational process and the presence of constructive feedback 
between them. The main advantages of interactive learning are the ability to: level the contradiction between motivation 
and stimulation in the learning process, static and dynamic learning; form the future doctors' awareness of the impor-
tance and value of various types of communication; simulate professional situations, solving which students can demon-
strate the acquired knowledge, abilities and skills in a relaxed and psychologically comfortable atmosphere, which en-
courages them to actively participate in all stages of an interactive class; solve real cases from medical / dental practice; 
implement formative assessment; regulate inter-subject relationships in the educational process; develop clinical think-
ing, the ability to substantiate one's own opinion and the ability to defend one's own position, critically evaluate adopted 
and propose alternative solutions, teamwork skills, communicative culture, positive motivation, and self-confidence. 
Keywords: medical education, interactive learning, subjects of the educational process, communication. 

 
Підвищення якості підготовки фахівців у галузі 

охорони здоров’я зумовлює потребу в активізації на-
вчально-пізнавальної діяльності здобувачів формаль-
ної та неформальної освіти, створенні в дидактично-
му процесі умов для оптимального розкриття і реалі-
зації внутрішнього потенціалу в навчальній, квазіпро-
фесійній і професійній діяльності. Одним із найбільш 
ефективних кроків у цьому напрямі є щонайширше 
впровадження інтерактивних технологій в освітній 
процес, адже інтерактивні технології є тим інструмен-
том, який уможливлює розв’язання такого надважли-

вого завдання як перехід «від процесуальної до ре-
зультативної складової навчання й урізноманітнення 
способів практичної діяльності» [16]. 

Аналіз літературних джерел, присвячених викори-
станню інтерактивних технологій в освіті, свідчить, це 
питання постійно перебуває у фокусі уваги науковців, 
які досліджують можливості й переваги інтерактивно-
го навчання в закладах середньої та вищої освіти, а 
також у процесі «навчання впродовж життя» (lifelong 
learning), про що свідчить значна кількість наукових 
публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів 
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[7,8,9,12,13,15,17,18,20,21,24,26,27,28]. 
За С. Сисоєвою, інтерактивність ‒ центральний 

момент у соціальному аспекті освіти, і сама по собі 
повинна бути первинною метою будь-якого освітнього 
процесу, тим зворотнім зв’язком між особою, що на-
вчається, і особою, що навчає, який необхідний для 
того, щоб освіта розвивалася і покращувалася [18]. 
Відсутність інтеракції в дидактичному процесі може 
призвести до того, що навчання буде догматичним, 
зводитиметься до контролю знань, отримання оцінки 
й підсумкової перевірки знань ibid. 

На думку О. Комар, «інтерактивним є навчання, 
що передбачає міжособистісне педагогічне спілкуван-
ня у процесі навчання, таку організацію процесу ефе-
ктивної комунікації, в якій учасники процесу взаємодії 
мобільні, відкриті і активні, а навчальний процес від-
бувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії 
всіх учасників [12]».  

Л. Варга вважає, що «інтерактивне навчання – це 
спільна навчально-пізнавальна та активно-пошукова 
діяльність педагогів (викладачів) і студентів, основу 
якої становить взаємодія, діалог, взаємонавчання. 
Засобом такої діяльності слугує інтерперсональна ко-
мунікація [7]». Поділяючи в цілому думку дослідниці, 
вважаємо за потрібне диференціювати поняття «ко-
мунікація» і «спілкування», позаяк комунікація не то-
тожна спілкуванню, а є лише однією із його складових 
(разом із перцепцією та інтеракцією) [3]. Перцептив-
ний аспект спілкування полягає в процесах сприйнят-
тя один одного партнерами по спілкуванню і встанов-
ленню на цій основі взаєморозуміння, тобто, перцеп-
ція – це взаємодія людей, що припускає певну форму 
організації спільної діяльності (згода, конкуренція, 
конфлікт). Інтерактивний аспект спілкування полягає в 
організації взаємодії між індивідуумами, що спілку-
ються, тобто, в обміні не лише знаннями й уміннями, 
а й діями ibid. 

Н. Волкова підкреслює, що «відмінність інтеракти-
вного навчання від будь-якого іншого, більш тради-
ційного, полягає в тому, що забезпечується навчаль-
на взаємодія не лише між викладачем та студентами. 
Самі студенти також активно взаємодіють між собою у 
пошуках і створенні нового знання або в процесі фор-
мування та розвитку нових навичок і вмінь. При цьому 
саме взаємодія між тими, хто навчається, виходить на 
перший план замість взаємодії за схемою викладач ↔ 
студенти, як за традиційного навчального процесу. 
Доцільність упровадження інтерактивних технологій 
навчання обумовлена можливістю трансформації на-
вчального процесу (завдяки їх реалізації) у співнав-
чання, взаємонавчання (колективне, мікрогрупове, 
групове, навчання у співпраці), де студент і викладач 
рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання [8]». 

Подібний погляд поширений і в працях зарубіжних 
дослідників, наприклад, L. Chovino та F. Dallaire вва-
жають, що інтерактивність присутня в будь-яких фор-
мах спілкування й обміну, де поведінка та розвиток 
ситуації пов’язані з процесами зворотного зв’язку, 
співпраці між суб’єктами, які таким чином виробляють 
контент, досягають мети й тим самим модифікують і 
адаптують свою поведінку [26], а на думку D. 
Berthiaume, інтерактивне навчання ‒ це педагогічний 
прийом, який сприяє і забезпечує взаємодію між ви-
кладачем і студентами, з одного боку, та між студен-
тами, ‒ з іншого, що дає змогу організовувати в про-
цесі навчання дебати, перемовини і прийняття рішень 
[25].  

Jarina Begum, Syed Irfan Ali, Manasee Panda [24], 
синтезуючи погляди дослідників [29,30,31], цілком 
слушно наголошують, що інтерактивне навчання не 
лише залучає всіх студентів до роботи в аудиторії, а й 
«оживляє» заняття як для викладачів, так і для студе-
нтів, спонукає їх брати на себе відповідальність за 
власні результати навчання і тим самим забезпечує 
ефективність навчання.  

Варта уваги також думка Л. Даниленко, яка вва-
жає, що навчання з використанням інтерактивних 
освітніх технологій передбачає відмінну від звичної 
логіку освітнього процесу: не від теорії до практики, а 
від формування нового досвіду до його теоретичного 
осмислення через застосування [10]. 

Оcнoвними принципами інтерактивного навчання, 
за С. Сисоєвою, є такі: дiaлoгiчної взaємoдiї, кooпe-
paцiї й cпiвpoбiтництвa, aктивнo-poльoвої (iгpoвої) i 
тpeнiнгoвої opгaнiзaцiї навчання [18]. Н. Волкова вио-
кремлює дещо інші принципи інтерактивного навчан-
ня, як-от: гуманізації, індивідуальної підтримки в на-
вчальній діяльності, усвідомлення та відповідальнос-
ті, інтерактивності, діалогізації, толерантності, особи-
стісної свободи [8]. 

У пропонованому дослідженні вслід за Н. Волко-
вою під інтерактивними технологіями навчання розу-
міємо «сукупність методів, засобів і форм організації 
навчання, що забезпечують активний характер взає-
модії учасників навчального процесу на засадах спів-
праці та співтворчості й спрямовані на досягнення по-
ставлених дидактичних цілей [8]». 

О. Комар вважає, що «інтерактивні методи орієн-
товані на реалізацію пізнавальних інтересів і потреб 
особистості, тому особлива увага приділяється орга-
нізації процесу ефективної комунікації, в якій учасники 
процесу взаємодії більш мобільні, більш відкриті і ак-
тивні [12,17]».  

Подібний погляд знаходимо й у І. Гевка, який на-
голошує: «Сьогодні основні методичні інновації у ви-
щій школи пов’язані із застосуванням інтерактивних 
методів навчання, основаних на принципах взаємодії, 
активності студентів, опорі на колективний досвід, 
обов’язково зворотного зв’язку [9]». У цьому контексті 
заслуговує на увагу думка Л. Волкової, що спільна на-
вчальна діяльність, розмаїття способів навчальної 
взаємодії (робота в парах, ротаційних трійках, мікро-
групах, робота за карусельним принципом, робота в 
малих групах) максимально підвищують активність і 
внесок кожного учасника, допомагають уточнити вла-
сні уявлення, оцінні судження, усвідомити почуття і 
ставлення, стимулюють вільний обмін думками; роз-
вивають навички активного слухання, співпереживан-
ня, співробітництва, упевненої поведінки і толерант-
ності; стимулюють розвиток й самовдосконалення 
емоційної стійкості й чутливості, гнучкості спілкування, 
рефлексивності тощо [8].  

До основних форм, методів і прийомів інтерактив-
ного навчання вчені [1,8,9,14,17,18,23] відносять такі: 
eвpиcтична бeciда, «займи позицію», PRES-формула, 
пpeзeнтaцiї, «мoзкoвий штурм», «кpуглий cтіл», дiлoва 
гpа, poльoва гpа, «метафора», «дерево рішень», 
кoнкуpcи пpaктичниx poбiт з їx подальшим oбгoвo-
peнням, конкурси фахової майстерності, навчальні 
тренінги, кoлeктивне виpiшeння твopчиx зaвдaнь, 
кeйc-мeтoд, мoдeлювaння певного виду діяльності 
aбo ситуацій (поведінкове моделювання), проєктні 
технології, oбгoвopeння вiдeoзaпиciв, зокрема, зaпиc 
влacниx дiй, метод зворотного зв'язку, навчання у 
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співробітництві (навчання в малих групах), проблем-
ний (проблемно-пошуковий) метод тощо. Ззначені 
мeтoди зазвичай відносять дo «aктивниx фopм 
ceмiнapу», вiдзнaчaючи, щo кoжнa із циx фopм мaє 
cпeцифiчнi функцiї, cвoю мeтoдику пiдгoтoвки, 
opгaнiзaцiї та пpoвeдeння [18].  

З огляду на формат статті, ми не зупиняємося де-
тально на кожному із зазначених методів, а схаракте-
ризуємо лише деякі, що набувають особливої важли-
вості в контексті медичної освіти. Наприклад, досить 
цікавими є проєкти, що реалізуються на засадах 
принципу «рівний ‒ рівному», тобто «студент ‒ студе-
нту», які протягом останніх років активно реалізують-
ся в багатьох медичних університетах. Особливість 
таких проєктів полягає в тому, що, наприклад, міні-
лекції читають студентам молодших курсів читають 
студенти старших курсів, або лікарі-інтерни, які мають 
успішний досвід участі в конференціях різного рівня, є 
переможцями олімпіад, конкурсів професійної майс-
терності, активними учасниками студентських науко-
вих груп тощо.  

На думку Біловол О., Князькова І., Кірієнко О., Ду-
наєвої І., яку поділяємо й ми, завдяки таким проєктам 
з’явилась, наприклад, можливість більш детально 
розглянути теми, винесені, згідно з програмою, на са-
мостійну роботу [4], а також більш глибоко розглянути 
окремі аспекти певної теми чи розділу, ураховуючи 
новітні досягнення в певній галузі медицини / стома-
тології тощо. Варто наголосити, що раніше подібні 
проєкти використовували здебільшого в рамках реа-
лізації принципу «навчання через дослідження» і до 
них долучалися переважно здобувачі освіти, які за-
ймалися науковою роботою. Починаючи з 2020 р., такі 
проєкти набули особливої популярності в умовах дис-
танційного / змішаного навчання з огляду на пандемі-
єю COVID-19, що спричинила низку обмежень і виму-
шену зміну формату навчання, а також у 2022 р. у 
зв’язку з ескалацією російської агресії проти України.  

З-поміж інтерактивних технологій на особливу ува-
гу, на наш погляд, заслуговують тренінгові технології, 
що протягом останніх років активно впроваджується в 
освітній процес у медичних закладах вищої освіти. 
Услід за Л. Бондарєвою [5] навчальний тренінг розу-
міємо як активну навчальну діяльність здобувачів ви-
щої освіти, під час здійснення якої майбутні фахівці 
виконують тренінгові вправи і завдання, адаптовані до 
майбутньої професійної діяльності під керівництвом 
викладача-тренера на підставі спеціально підготовле-
них інструктивно-методичних матеріалів, що відпові-
дають сучасним вимогам до професійної діяльності.  

На думку А. Буряченко, Д. Гризоглазова та А. Сла-
вкової, основна мета навчального тренінгу полягає у 
формуванні міжособистісної складової майбутньої 
професійної діяльності шляхом розвитку психодина-
мічних властивостей людини і формування її емоцій-
ного інтелекту, а також метакомпетентностей. Засо-
бами тренінгу реалізуються такі завдання як: практич-
не застосування знань, умінь і навичок професійної 
взаємодії; відкриття, усвідомлення і демонстрація по-
ведінкових патернів, манер, індивідуального стилю 
комунікації та ін. [6]. Перевагами навчального тренін-
гу, за твердженням Л. Бондарєвої, є такі: можливість 
імітації конкретних видів професійної діяльності; ефе-
ктивне оволодіння професійними уміннями й навич-
ками; формування професійно значущих якостей; мо-
жливість самостійної надпредметної діяльності студе-
нтів [5]. 

Кейс-метод (case method) широко відомий і заслу-
жено оцінений викладачами практично всіх академіч-
них дисциплін, незалежно від напряму підготовки. У 
цілому під кейс-методом розуміють «дослідження су-
часних явищ в їхньому реальному життєвому контекс-
ті» [32]. Основна функція кейс-методу – вчити студен-
тів вирішувати складні неструктуровані проблеми, які 
неможливо вирішити аналітичним способом. Навчан-
ня за допомогою кейсів розвиває здатність аналізува-
ти, вчить уникати помилок, які часто виникають під 
час виконання конкретних завдань. Кейс-метод пови-
нен мати відповідний рівень складності, ілюструвати 
типові клінічні ситуації, розвивати клінічне мислення, 
провокувати дискусію, мати декілька вирішень. Цей 
метод розвиває здатність студентів / лікарів-курсантів 
до аналізу та синтезу, застосування практичних і тво-
рчих навичок, комунікації, дії та надання оцінки своїм 
діям [14]. Кейси можуть бути кількох типів: 1) кейс, що 
вимагає прийняття рішення; 2) кейс, що вимагає роз-
роблення стратегії; 3) описовий кейс; 4) кейс, що ви-
магає визначення проблеми; 5) кейс, що вимагає за-
стосування теоретичних понять ibid. 

Використання кейс-методу забезпечує: «форму-
вання навичок використання теоретичного матеріалу 
для аналізу практичних проблем; формування нави-
чок оцінювання ситуації, вибір та організацію пошуку 
основної інформації; вироблення вмінь формулювати 
питання і запити; вироблення вмінь розробляти бага-
товаріантні підходи до реалізації плану дії; форму-
вання вмінь самостійно приймати рішення в умовах 
невизначеності; формування навичок та прийомів 
усебічного аналізу ситуацій, прогнозування способів 
розвитку ситуацій; формування вмінь і навичок конс-
труктивної критики» [19]. 

Кейс-метод є «ідеальним» інтерактивним методом 
навчання медицини / стоматології, адже крім того, що 
він «має потужний виховний потенціал для форму-
вання особистісних якостей: креативності; конкурен-
тоспроможності; готовності взяти на себе відповіда-
льність за результати власного аналізу ситуації та за 
роботу всієї групи; впевненості в собі; потреби в дося-
гненні мети; волі, цілеспрямованості; навичок роботи 
в групі; комунікативної культури; соціальної активності 
та життєвої компетентності; здатності до саморозвит-
ку, самовдосконалення і самореалізацїї» [19]. 

У контексті нашого дослідження також варто окре-
слити ще один аспект упровадження інтерактивного 
навчання у медичних закладах вищої освіти – симу-
ляційні технології або симуляційне навчання, що нині 
розглядаються як цінний інструмент формування лі-
каря-клініциста [28], відкриваючи нові можливості його 
підготовки [11]. Симуляційні технології у медичній 
освіті сприяють формуванню клінічних навичок, які є 
«золотим стандартом» медичної освіти [2].  

Під симуляційним навчанням у медичній освіті ро-
зуміють використання методів, які відтворюють суттє-
ві аспекти реального світу, здатні замінити пацієнтів й 
інтерактивно керувати процесами діагностики й ліку-
вання та експериментувати з ними. Натепер існує чи-
мало інструментів моделювання: симульовані пацієн-
ти, віртуальні пацієнти, статичне або інтерактивне 
моделювання, манекени високого рівня реалістичнос-
ті, комп’ютеризовані екранні тренажери тощо [22]. Бе-
зумовно, що симуляційне навчання буде інтерактив-
ним лише в разі використання манекенів high-fidelity 
класу, що уможливлює досконале відтворення фізіо-
логічних процесів, проведення діагностичних і лікува-
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льних маніпуляцій, запрограмовану фізіологічну від-
повідь манекена на всі дії студентів / лікарів-курсантів 
тощо [2]. 

На думку Н. Волкової, яку ми цілком поділяємо, 
успішність інтерактивного навчання залежить від та-
ких факторів: а) наявність позитивного взаємозв’язку 
– члени групи повинні розуміти, що спільна навчальна 
діяльність дає користь кожному; б) неопосередкована 
взаємодія – члени групи мають перебувати в тісному 
контакті один з одним; в) індивідуальна відповідаль-
ність – кожен студент має оволодівати запропонова-
ним матеріалом і бути відповідальним за допомогу 
іншим, при цьому одні студенти не повинні виконувати 
роботу за інших; г) розвиток та вдосконалення нави-
чок кооперативної діяльності – студенти повинні за-
своїти навички міжособистісних відносин, необхідних 
для успішної роботи; д) оцінка роботи – під час групо-
вої роботи необхідно виділяти спеціальний час для 
того, щоб група змогла оцінити, наскільки успішно во-
на працює [8]. 

Варто наголосити, що, на наш погляд, якість і ре-
зультативність проведення занять в інтерактивному 
режимі безпосередньо залежать від професійно-
педагогічної компетентності викладача й дотримання 
ним таких організаційно-педагогічних умов: 1) визна-
чення цілей групової / колективної діяльності; 2) фор-
мулювання завдань конкретного заняття, що врахову-
ють попередній досвід студентів (інших категорій осіб, 
що навчаються), їх зацікавленість у виконанні сформу-
льованих завдань і значущість цих завдань для профе-
сійної діяльності; 3) підбір відповідного матеріально-
технічного забезпечення та оснащення, необхідного 
для виконання сформульованих завдань; 4) організація 
навчального середовища ‒ формування груп, підгруп, 
переформатування груп / підгруп у процесі спільної ді-
яльності; 5) застосування прозорої і зрозумілої системи 
оцінювання спільної діяльності; 6) створення навчаль-
них ситуацій, необхідних для залучення всіх студентів 
(інших категорій осіб, що навчаються) до навчальної 
діяльності, об’єднання їх зусиль, спрямованих на дося-
гнення запланованого результату заняття; 7) визна-
чення засобів, методів і прийомів активізації діяльності 
суб’єктів освітнього процесу, формування / удоскона-
лення комунікативних навичок, навичок міжособистіс-
ного спілкування зокрема, аналізу і самоаналізу, реф-
лексії і саморефлексії.  

Отже, щонайширше використання інтерактивних 
технологій у навчальному процесі в медичних закла-
дах вищої освіти ‒ необхідна умова підготовки конку-
рентоспроможних фахівців у галузі охорони здоров’я 
на додипломному та післядипломному етапах, а та-
кож у процесі подальшого безперервного професійно-
го розвитку лікарів. Визначальною характеристикою 
інтерактивного навчання є творче, постійне й ефекти-
вне спілкування між суб’єктами освітнього процесу та 
наявність конструктивного зворотного зв’язку між ни-
ми. Основні переваги інтерактивного навчання поля-
гають у можливості: нівелювати протиріччя між моти-
вацією та стимуляцією в процесі навчання, стичним і 
динамічним навчанням; формування в майбутніх лі-
карів усвідомлення важливості й цінності різних видів 
спілкування; моделювати професійні ситуації, при 
розв’язанні яких студенти демонструють набуті знан-
ня, уміння і навички в невимушеній, психологічно ко-
мфортній атмосфері, що спонукає їх до активної учас-
ті на всіх етапах інтерактивного заняття; розв’язувати 
реальні кейси з медичної / стоматологічної практики; 

впроваджувати формувальне (формативне) оціню-
вання; регулювати міжсуб’єктні взаємини в навчаль-
ному процесі; формувати в осіб, що навчаються, клі-
нічне мислення, уміння обґрунтовувати власну думку 
та здатність відстоювати власну позицію, критично 
оцінювати прийняті та пропонувати альтернативні рі-
шення, навички командної діяльності, комунікативну 
культуру, позитивну мотивацію, упевненість у собі.  
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